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NIEUWSBRIEF 12
NIEUW ! QUIZZEN MET WIEKA !!

Het is lang geleden maar 1978 is een magisch jaar wat het quizzen in Kalmthout betreft.
Onze voorzitter legde mee de basis voor wat later zou uitgroeien tot een heuse quiz-cultuur.
Het begon met een oproep van het gemeentebestuur. Vlaanderen had het jaar 1978 uitgeroepen tot “het jaar van het dorp”. Verenigingen werden aangemoedigd om activiteiten te
organiseren die dorpsgenoten samen brengen. Onze voorzitter was toen secretaris van
Heikant-sport en had in politiekringen kennis gemaakt met het fenomeen quizzen. Het idee
dat werd gelanceerd werd afgekeken van een avond die de vroegere politiecommissaris van
Essen, Alex Drossaert, voor de politiediensten organiseerde. De tweede vrijdag van maart
1978 werd zaal Zonnedauw gehuurd en de eerste quiz-avond in Kalmthout was een feit.
Drieëntwintig Kalmthoutse verenigingen schreven in. Een ploeg bestond uit min. 10 en max.
16 deelnemers. Zaal Zonnedauw zat nokvol toen quizmaster Michel da Costa Fernandes de
eerste vraag stelde. Zij luidde “wie betitelde de Belgische bond voor sportjournalisten tot
sportman van het jaar 1976 bij de heren”. De quiz zelf werd opgesteld door een quiz-comité
dat binnen Heikant-sport was gevormd. Het werd een fantastische avond met uiteindelijk de
Sint-Jozefskring van Achterbroek als winnaar.
Nu nog wordt jaarlijks de verenigingsquizvond in Kalmthout
Logo jaar van het dorp 1978
georganiseerd door Heikant-sport. Het idee dat onze voorzitter
samen de toenmalige bestuursleden van Heikant-sport lanceerde is steeds overeind gebleven. Een dergelijke succesvolle
activiteit kreeg natuurlijk veel navolging. Niet alleen in Kalmthout maar zowat overal ten lande kreeg het quizzen voet aan
de grond. Na 36 jaar is een dergelijke activiteit nog altijd een
succesvol gegeven. Dit heeft het bestuur van Wieka er dan ook
toe aangezet om deze draad opnieuw op te nemen en weerom
een quiz te lanceren. Op ZATERDAG 5 DECEMBER OM 20u is het zover. Wieka organiseert
haar eerste quiz-avond in de refter van het GITOK, ingang via de Vogelenzangstraat. Guy
Stoffelen uit Sint Lenaarts werd aangezocht om de leiding te nemen. Hij brengt een zeer
gevarieerde quiz, grotendeels gebaseerd op de actualiteit. Ploegen die willen deelnemen
zorgen voor maximaal 6 personen. Wie wil deelnemen schrijft in via quiz@wieka.be of
neemt contact op met bestuurslid Louis Claessens 0478/27.80.35 (voor 27 november)

SPORTIVITEIT TROEF TIJDENS VELDRITNAMIDDAG
Het zonnetjes was van de partij op zaterdag 3 oktober en dat deed iedereen deugd. Ons
bestuur had heel wat tijd en energie over om van de veldritnamiddag opnieuw een geslaagde activiteit te maken. Al een week voordien werd er gezwoegd om een mooie omloop klaar
te stomen en de organisatie piekfijn voor te bereiden. Het loonde de moeite ! We mogen
gerust deze activiteit zeker als één van de betere in het daglicht plaatsen. Nieuw was het
elektronische systeem waardoor een correcte uitslag met voor iedere deelnemer een tijds“DE ACHT
HEIDE”wilen
RETRO-KOERS
! website
melding kon weergegeven worden.
Wie VAN
de uitslagen
bekijken
surft naar onze
www.wieka.be. Op deze regels past het ook onze vrijwilligers te danken die een handje
kwamen toesteken. Zij zorgde er mede voor dat de organisatie vlekkeloos verliep en dat
iedereen aan de nodige drank en spijs geraakte !!

Podium Interbedrijvencross
Winnaar Lasbedrijf Hannes De
Bock

Podium Kamp.Kalmthout
Winnaar Dries Pauwels

Sfeer foto van de omloop

VELDRIJDEN VOOR G-SPORTERS
Ons bestuur wilde voor het eerst ook G-sporters een plaatsje geven in het gebeuren en had
een veldrit voor de G-sporters voorzien. Via de provincie en andere belangengroepen worden verenigingen gevraagd dergelijke activiteiten te organiseren. Lang vooraf deelde wij
mee dat er bij ons een dergelijke wedstrijd was voorzien. Wat het veldrijden betreft bleek er
toch wel wat interesse te zijn gezien een kalender werd opgesteld voor deze winter. Het gaat
allemaal om wedstrijden die gekoppeld zijn aan een Internationale veldrit. Uiteraard hadden
“DE
ACHT VAN
HEIDE”zodat
en RETRO-KOERS
!
wij gehoopt op deze kalender
opgenomen
te worden
kandidaat deelnemers
op die
manier geïnformeerd werden. Om de ene of andere reden is dit niet gelukt. Uiteindelijk
moesten wij vaststellen dat G-sporters die interesse hebben in het wielrennen niet geïnformeerd werden. Slechts één G-sporter daagde die dag individueel op. Vandaar toch een kanttekening bij dit gebeuren! Wij ervaren dat verschillende instanties heel wat energie over
hebben om G-sporters kansen te geven. Er gebeuren door die instanties ook heel wat
oproepen naar verenigingen toe om voor deze categorie sporters iets te organiseren.
Zonder iemand iets te verwijten denk ik dat er in de toekomst toch ook energie moet gesto-

ken worden in het begeleiden en informeren van de sporters zelf. Alleen zo kan dit slagen en
worden verenigingen, zoals wij, die iets willen doen om deze sporters mee te integreren
beloond voor hun inzet. Misschien volgend jaar beter !!
Het podium van de Interscholencross. Winnaar Wout
Stassens (Sint-Jozef Essen, nummer twee Jesper De Jongh
(Sint Jozef Essen) en nummer drie Karl Vroom (Gitok)
worden in de bloempjes gezet door Maria Hensen.

G-sporter Glenn Verresen uit Kalmthout werd na afloop gehuldigd voor zijn deelname aan het
kampioenschap van Kalmthout door schepen voor sport Maarten De Bock.

Het bedrijf Bruynseels-Vochten was sterk vertegenwoordigd

“met een hart voor de wielersport”
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